
EXMO. SR. DESEMBARGADOR... 
 
 
Recorrente: 
 
Recorrido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FULANO DE TAL, já qualificado/repetir qualificação, vem tempestivamente interpor na 
forma das razões inclusas o presente 
 

RECURSO (EXTRAORDINÁRIO OU ESPECIAL) 
 

em face da v. decisão de fl./fls. tal/tais, lavrada no/na (recurso na Corte local). A decisão 
recorrida foi publicada no Diário Oficial de (data), conforme certidão de fl tal. 
 
Respeitosamente requerendo em Juízo de Admissibilidade, cumpridas as formalidades 
legais, seja o presente recurso deferido para exame pelo (STF/STJ) da matéria versada, 
pede e espera 
 
Deferimento 
 
(Comarca e data),  
 
 
(Assinatura, nome e inscrição) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXMO. SR. MINISTRO-PRESIDENTE DO (EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL/COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA) 
 
 

RAZÕES DO RECURSO (EXTRAORDINÁRIO OU ESPECIAL) 
 
 

I ― A EXPOSICÃO DO FATO E DO DIREITO 
 

1. .................................................................. 
 
2. .................................................................. 
 
3. .................................................................. 
 
etc. 
 
  

II ― RAZÕES DE CABIMENTO DO RECURSO (EXTRAORDINÁRIO OU 
ESPECIAL) 
 

1. .................................................................. 
 
2. .................................................................. 
 
3. .................................................................. 
 
etc. 
 
 

III ― RAZÕES DE REFORMA DA V. DECISÃO RECORRIDA) 
 

O presente recurso e interposto para o fim de promover a anulação da v. Decisão de 
fls tais, proferida no/na (recurso no Tribunal local) e para que acordão seja proferido, 
lavrado, assinado e publicada a sua súmula, removendo-se a negativa de vigência ao 
Artigo 506-III do CPC. Matéria antiga, a jurisprudência sobre a mesma nessa 
Excelsa/Colenda Corte está de ha muito firmada, e.g.: 
 

“Artigo 506, III, do CPC – Publicação de Súmula do acórdão. Só pode dar-se, 
validamente, se oferece às partes o inteiro teor da decisão, possibilitando-lhes 
o uso do recurso processual hábil. Não basta a simples notícia das conclusões; 
exige-se esteja o aresto devidamente lavrado e assinado, para ser 
integralmente conhecido. 
Recurso Extraordinário conhecido e provido.” 
(STF, 1a. Turma, RE n. 99.226-MG, Relator o Sr. Ministro Oscar Corrêa, em 
RTJ 107/386, Janeiro de 1984) 



“Agravo regimental interposto contra decisão do relator, (...). Negativa de 
provimento ao agravo, em decisão desprovida de relatório e de 
fundamentação. Norma regimental do tribunal não pode dispensar requisito 
de validade que a CF impõe a qualquer decisão judicial, sob pena de 
nulidade. Acórdão cassado.”  
(STJ, 4a. Turma, RMS 1.432-RS, Relator o Sr. Ministro Athos Carneiro, 
unânime,  DJU de 03.08.92, p. 11.318) 
 
Não se pede a publicação do inteiro teor do acórdão, mas sua lavratura e a 
publicação de suas conclusões para a básica finalidade de materialização da 
v. Decisão, proporcionando ao recorrente termos concretos dos quais 
recorrer. Contando-se o prazo para interposição do recurso da publicação da 
súmula do acordão no órgão oficial, fica o interessado tolhido para o recurso 
cabível ante a simples noticia de julgamento, sem acórdão. 
 

“ O termo inicial do prazo para recorrer extraordinariamente pressupõe 
que o acórdão tenha sido lavrado, assinado e publicadas as suas 
conclusões, não bastando a simples publicação da noticia de 
julgamento, ainda que em minuciosa sumula do decidido.” 
(RTJ, 88/1012, Junho de 1979) 
 

Observadas pelo recorrente todas as medidas visando a exaurir as instâncias 
locais em cumprimento à exigência da Sumula 281 do STF, e considerando a 
regra do Artigo (102-III/105-III) da Constituição Federal, a notícia do 
julgamento sem acórdão lavrado, assinado e publicadas as suas conclusões na 
forma do Artigo 506-III c/c o Artigo 564 do CPC não cumpriu o mandamento 
de publicidade do julgamento e do direito de acesso do recorrente ao inteiro 
teor da Decisao na data em que intimado (STJ, 4a. Turma, Ag. 22.210-4-RS-
AgReg, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJU de 27.06.94, p. 16.983). 
 
Tudo exposto, requer-se digne-se a Excelsa/Colenda Corte de determinar, na 
hipótese, a lavratura do acórdão e a competente publicação de suas 
conclusões, como de direito, para cumprimento do que dispõem os 
dispositivos da lei federal aos quais negada vigência. 
 
N. Termos 
P. Deferimento 
 
(Comarca e data) 
 
 
(Assinatura, nome e inscricao) 

 
 
 

 



  
 
 

 
 

 
	  


